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Ang pi na ka da ku nga ha yop nga 
gin bun-ag sang la yi mi li tar amo mis ‐
mo ang pa mil yang Marcos nga su ‐
bong na ga ha ri-ha ri an sa pung sod sa 
per so na he ni Marcos Jr. Ha lin sa ka ‐
sa ra ngan-ka da ku, na ngin hi gan te 
nga bu ruk ra ta ka pi ta lis ta ang mga 
Marcos kag iya mga kro ni. Lu bos nga 
pag pa bu gal ni Imel da Marcos, asa wa 
ni Marcos Sr, nga prop ye dad ni la ang 
ta nan sa Pi li pi nas. Wa la sang ne go ‐
syo nga nag da la gan o imprastruk tu ‐
ra nga gin tu kod nga in di tu nay nga 
gi na pa nag-i ya han o gi na huk hu kan 
sang mga Marcos. Gin pa tu ya ngan 
sang mga Marcos ang eko nom ya kag 
pa nga bu hi an sang pu mu lu yo.

Sa su lod sang ma sob ra isa ka 

de ka da, gi na tantya nga ara sa 10-
15 bil yong dol yar ang gin ku ri pon 
sang mga Marcos. Da ku nga ba hin 
si ni na ka de po si to sa du mu lu ong nga 
mga bang ko, o ara sa por ma sang 
mga dya man te, mga man syon, du ta 
sa ibang pung sod kag iban pang ma ‐
la ha lon nga ba gay. Wa lay hu ya nga 
na bu hi sa ka bu ga na an ang mga 
Marcos sam tang ka yod-ka la baw kag 
sub sob sa lu tak sang kai mu lon ang 
ma la pad nga ma sa sang pu mu lu yo. 

Sa pi hak nga si la gin pa tal sik sad ‐
tong 1986, nag pa bi lin sa ka mot sang 
mga Marcos ang da ku nga ba hin 
sang ila ki na wa tan nga mang gad. Ini 
ang gi nga mit sang mga Marcos um ‐
pi sa nga ma ka ba lik sa Pi li pi nas pa ra 

Dug mu kon ang mga ha yop
nga gin bun-ag sang la yi mi li tar

Sing kwen ta ka tuig ha lin nga gin dek la rar ni Fer di nand Marcos Sr ang la yi 
mi li tar kag tu ku ron ang pa sis tang dik ta dur ya, pa da yon nga gi na ha li tan 
ang pu mu lu yo sang mga ha yop nga gin bun-ag sang bru tal kag ga ruk nga 

pag gi na hum sang te ro ris tang es ta do. La baw sa pag pa lig-on sang pa nin du gan 
nga “in di na ma li wat,” ang pag ba lik-tan-aw kag pag ku ha sang mga lek syon sa 
ka say sa yan sang la yi mi li tar da pat itum-ok sa pa da yon nga pag ba to agud dug ‐
mu kon ang mga ha yop nga ini.

bak lon ang pang pu li ti ka nga ka tam ‐
pad, lu nu ron ang pung sod sa ka bu ti ‐
gan pang ka say sa yan, kag iba lik ang 
kau ga li ngon sa ga hum. Ini ang pon ‐
do nga nag bug-os sa al yan sa pang ‐
pu li ti ka sa mga Du ter te pa ra da ya on 
ang re sul ta sang nag li gad nga elek ‐
syon kag ibu tang si Marcos Jr sa po ‐
der. Ang pag pung ko ni Marcos Jr sa 
tro no sang Ma lacañang ang pi na ka ‐
da ku nga be ne pi syo ni ya sa 14-tu ig 
nga dik ta dur ya sang iya amay.

Pi na kab ru tal nga ha yop nga 
gin bun-ag sang la yi mi li tar amo ang 
Ar med Forces of the Phi lip pi nes 
(AFP) kag Phi lip pi ne Consta bu lary-
In teg ra ted Na tio nal Po lice (PC-INP 
nga su bong amo ang Phi lip pi ne Na ‐
tio nal Po lice o PNP). Sa ida lom sang 
la yi mi li tar, nag ser bi si la nga ti na wo 
o instru men to ni Marcos Sr pa ra 
mag sab wag sang pa sis tang te ro ris ‐
mo ba tuk sa pu mu lu yo. Gin bu sog ni 
Marcos ang mga upi syal sang AFP 
kag PC-INP nga nag da ku ha lin sa 
ma sob ra lang 50,000 sang 1972 pa ‐
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kad to sa ma sob ra 200,000 an tes si ‐
ya gin pa tal sik. Apat ka be ses nga 
nag da ku ang bad yet sang AFP sa 
una nga mga tuig sang la yi mi li tar. 
Sa ida lom sang dik ta dur yang 
Marcos, mi li tar ang la yi kag sin-o 
man ang in di mag su nod gi na tap na 
sang tu man ka pin tas.

Gi nga mit ni Marcos Sr ang mo ‐
no pol yo sa ga hum pa ra tap na on ang 
ta nan nga na ga pa ma tuk, la kip ang 
mga ka ri bal nga gu ban sang na ga ha ‐
ring sa hi. Gin ta pos sang dik ta dor 
ang daan nga tu nga ay sa ga hum 
sang mga na ga ha ring sa hi, gin pa si ra 
ang Kong re so kag gin pa da la gan ang 
mga kor te mi li tar nga ta ga pa tu man 
sang iya mga hus gar. 

Nag ha ri-ha ri an ang mi li tar. Ma ‐
sob ra 70,000 ang gin pa ku long, 
34,000 ang gin tortyur, 3,257 ang 
gin pa tay, kag ma sob ra 1,300 ang 
de sa pa reci do. Pi na ka da mo pa ang 
wa la na do ku men to nga bik ti ma nga 
ma yor ya mga ma mu mu gon kag ma ‐
ngu ngu ma sa tu yo nga tap na on ang 
ila pag hi ma kas pa ra pa nga pi nan ang 
ila in te res kag kaa yu han. Wa la-tuo 
ang ma sa ker la bi na sa kaum han kon 
sa diin mga pa sis tang tro pa ni 
Marcos ang na ga ha ri sa ta bon sang 
pag tap na sang ar ma dong re bo lu ‐
syon. Gin ha tag sang gub yer nong US 
ang bug-os nga su por ta kay Marcos 
nga nag ga ran ti ya sa pa da yon nga 

ope ra syon sang mga ba se mi li tar 
sang US. Pa re ho ini sa pag su por ta 
sang US sa iban pang dik ta dor sa 
ibang mga pung sod sa Asia, La tin 
Ame rica kag iban pang lu gar.

Wa la ni isa sa mga upi syal mi li ‐
tar ang nag pa na bat sa li ni bo nga 
kri men sang AFP kag PC-INP. Sang 
ma pa tal sik si Marcos Sr, ma da mo sa 
ila ang daw tam ba li han nga na ngin 
mga upi syal sa bu ruk ra sya o ne go ‐
syo, ga mit ang uyat ni la sa ga hum. 
Sa tu lod sang US—ang nu me ro uno 
nga ta ga sul sol kag ta ga ba lig ya sang 
mga ar mas pa ra sa ma pi gu son nga 
ge ra sa pung sod—pi lit nga gin bag-o 
ang ima hen sang AFP kag PC-INP 
pa ra paggwa on nga si la ta ga sak dag 
sa taw ha nong ki na ma ta rung kag 
ma ki-ka li nu ngan, di rek ta nga ka ba ‐
lis ka ran sang esen sya si ni nga ma ‐
pin tas nga instru men to sang pag pa ‐
mi gos sa pu mu lu yo.

Ha ta gan man sang bag-ong ba ‐
yu, na ga pa bi lin nga hi gan teng ha yop 
ang AFP kag PC-INP nga gin bun-ag 
sang la yi mi li tar ni Marcos Sr. Na pu ‐
kan ang dik ta dur ya pe ro wa la gin ‐
bung kag ang pa sis tang ma ki nar ya 
sang AFP kag PC-INP. Sa ka ma tuo ‐
ran, la bi pa ini nga nag da ku kag nag ‐
pin tas. Sa daan nga ta bon sang 
kontra-in sur hen sya kag bag-ong ka ‐
ra tu la nga “kontra-te ro ris mo”, wa la 
un tat ang mga ka so sang pag pa tay, 

pag du kot, ili gal nga pag-a res to, 
pag mo les ti ya kag pag pang lu gos, 
pag ku long kag pag tortyur sang mi li ‐
tar sa pu mu lu yo nga na ga ba to. La bi 
ini nga na ngin maa sab sa pon do nga 
da pat ta ni ma kad to sa mas pro duk ‐
ti bong pa mu hu nan o pag pa la pad 
sang ser bi syo so syal. La bi pa nga 
nag da ku ang ga hum kag gin pa bas ‐
kog ang pag pa si la bot sang AFP-PNP 
sa nag ka la in la in nga as pe to sang es ‐
ta do kag ka ti ling ban sa ida lom sang 
Na tio nal Task Force (NTF)-Elcac.

La baw sa ta nan, gin bun-ag sang 
la yi mi li tar ni Marcos Sr ang ha yop 
nga kri sis sang sis te mang ma la ko ‐
lon yal kag ma lap yu dal nga na ga la ‐
mon sang bu hi sa ma la pad nga ma ‐
sang anak bal has. Ga mit ang ab so lu ‐
tong ga hum, gin ha ta gan da lan ni 
Marcos ang to do-to do nga pag pan ‐
dam bong nga nag re sul ta sa lap na gon 
nga pag kal bo sang mga bu kid, pag hi ‐
lo sang mga su ba, pag ka gu ba sang 
ka pa li bu tan kag pag-a gaw sang du ta 
sang mga ma ngu ngu ma kag mi nor ya.

Sa ida lom sang la yi mi li tar, gin pa ‐
tu man ni Marcos Sr ang mga po li si ya 
nga dik ta sang In ter na tio nal Mo ne ‐
tary Fund kag World Bank (IMF-WB) 
ka bay lo sang pau tang nga may ma ta ‐
as nga in te res. Gin lan sang sa ma nu bo 
nga le bel ang su hol sang mga ma mu ‐
mu gon agud gan ya ton ang mga du ‐
mu lu ong nga ka pi ta lis ta. Gin pa tu man 
ni Marcos Sr ang pal tik nga re por ma 
sa du ta, ang coco levy o bu his sa mga 
ma nug ni yog, ang pag bu tong sa pre ‐
syo sang ka la may pa ra pa ga ki ta an sa 
pag-eksport kag ang Ma sa ga na 99 
nga lun say mga prog ra ma nga nag ‐
hag mak sa mi nil yon nga ma ngu ngu ma 
sa utang kag kri sis sa pa nga bu hi an.

Gin su gu ran ang mga “export 
proces sing zo ne” nga la bing nag hi got 
sa pung sod sa in ter na syu nal nga as ‐
sembly li ne sang mga kor po ra syong 
mul ti na syu nal. La bing gin hag mak 
ang eko nom ya sang Pi li pi nas sa pag ‐
ka at ra sa do, ag rar yo kag in di in ‐
dustri yal. Gin hi mo nga prog ra ma sa 
eko nom ya ang pag pa lu was sang ba ‐
ra to nga ku sog pa nga bud lay bi lang 
pal tik nga so lu syon sa lap na gon nga 
prob le ma sa di semple yo kag nag hi mo 
nga paon sa mga Pi li pi no sa ma pin tas 
nga pag pang hi mu los kag pag kau li pon 
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sa ibang pung sod. Pi la ka be ses ang 
de bal wa syon sang pi so kontra sa 
dol yar sang US. Na lu bong ang pung ‐
sod sa du mu lu ong nga utang nga gi ‐
nga mit ni Marcos Sr sa mga prog ra ‐
ma pang-imprastruk tu ra nga lun say 
na pun-an sang ko rap syon.

Sang ma pa tal sik ang mga 
Marcos sang 1986, ki la la ang Pi li pi ‐
nas nga “sick man” sang Asia ba ngud 
sa pag ka ba la ti an si ni sa kri sis sa 
eko nom ya. Ma bas kog ang pa na wa ‐
gan sad to sang pu mu lu yo nga sik wa ‐
yon ang mga po li si ya sang IMF-WB 
kag ang pag sa lig pir me sa du mu lu ong 
nga utang; ga ni sang gin hi mo ang 
konsti tu syon sang 1987, gin ki la la 
ang ka ki na hang la non nga ha ta gan-
pro tek syon ang lo kal nga pa mu hu nan 
kag paus wa gon ang eko nom ya. 

Pe ro sa bay lo nga tad lu ngon ang 
mga ti ko nga po li si ya ni Marcos Sr nga 
nag hag mak sa eko nom ya sa kri sis, 
gin pa da yon ang mga ini kag la bing 
gin pa la la pa. Ang mga po li si ya nga 
neo li be ral sa eko nom ya nga gin-um pi ‐
sa han sang ka ta pu san sang de ka da 
1970 la bing gin rat sa da sa du so sang 
IMF-WB. Ang lo kal nga pro duks yon 

nag pa bi lin nga na ga sa lig sa pag-im ‐
port kag na ga tum-ok sa pag-eksport. 
Wa la sang gin hi mo pa ra tu ku ron ang 
san di gan nga mga in dustri ya kag 
paus wa gon ang ag ri kul tu ra.

Gin pa tu man ang pri ba ti sa syon 
sang ser bi syo sa tu big kag kur yen te, 
de re gu la syon sa in dustri ya sang la ‐
ngis, pag kal tas sang bad yet sa edu ka ‐
syon, ikaa yong la was kag iban pang 
ser bi syo so syal kag iban pa. Gin ba lig ‐
ya kag na si pot ang prop ye dad sang 
gub yer no sa ida lom sang mga kontra ‐
ta nga na pun-an sang ko rap syon. Gin ‐
ka kas ang mga ta ri pa sa mga pro duk ‐
to nga gi na ba kal sa lu was nag re sul ta 
sa ma la pa ran nga pag ka pu to, pag si ra 
sang mga ne go syo, kag na ga pa la la 
nga ka bud la yan sa mga ma ngu ngu ma. 
La bi pa nga gin tu lod ang pag kad to sa 
iban nga pung sod sang mga ma mu ‐
mu gon nga Pi li pi no, la kip ang mga 
nars kag iban pang pro pe syu nal.

Ma ka li gad ang tat lo ka de ka da, 
ang mga po li si ya nga gin su gu ran sa 
ida lom sang la yi mi li tar ni Marcos Sr 
nag re sul ta sang per ma nen te nga de pi ‐
si to sa ba la lig ya an, sa pag wa sak sang 
lo kal nga eko nom ya, pag bag sak sang 

ag ri kul tu ra, kri sis sa pag ka on kag lu bos 
nga pag sa lig sa im por ta syon kag du ‐
mu lu ong nga re mi tans. Sa tu nga sang 
kri sis sa eko nom ya, la bi nga na ngin 
maa sab ang mga bu ruk ra ta ka pi ta lis ta 
sa pag pa nga wat sa pon do sang pu mu ‐
lu yo, nga na ga bu nga na man sang na ‐
ga sing ki nga ina way sang nag ka la in la in 
nga gu ban sang na ga ha ring sa hi. 

Ang tat lo ka ha yop nga gin bun-
ag sang la yi mi li tar ni Marcos Sr—ang 
ko rap syon sang di nas ti yang Marcos, 
ang pa sis tang te ro ris mo sang AFP-
PNP, kag ang mga po li si ya nga neo li ‐
be ral nga dik ta sang im per ya lis mo
—pa da yon nga na ga pang ha lit sa pu ‐
mu lu yong Pi li pi no. Sa pag ba lik-tan-
aw sang pu mu lu yong Pi li pi no sa la yi 
mi li tar, da pat ma ta lom nga itu on ang 
ko lek ti bong ku sog sang pag hi ma kas 
pa ra ba tu an kag dug mu kon ang mga 
ha yop nga ini. Da pat la bing pa lig-u ‐
non kag lu bos nga isu long ang pag hi ‐
ma kas pa ra da la yon nga ta pu son ang 
mga ba se hang prob le ma sang im per ‐
ya lis mo, pyu da lis mo kag bu ruk ra ta 
ka pi ta lis mo kag agu mon ang gi na ‐
han dom nga tu nay nga pung sod non 
nga ka hil wa yan kag de mok ra sya.

Wa lo ka bu lan nga pag pa na la kay sang 8th ID sa is la sang Sa mar
GIN PA BU GAL SI NI LANG SANG 8th ID ang pag dep loy sang si yam ka ba tal yon o 
ma sob ra 2,700 sul da do kag pag ga mit sang mga aban se nga ka ga mi tan mi li tar pa ra 
sa wa lo ka bu lan nga na ka po kus nga ope ra syon mi li tar um pi sa Peb re ro tub tob Agos ‐
to sa is la sang Sa mar. Tu yo ku no si ni nga was kon o pa lu ya hon ang Ba gong Huk bong 
Ba yan (BHB) sa is la kag lag son ang mga “ki la la nga per so na he” sang Par ti do.  

Ang ma tu od, nag da la ini sang 
wa la-un tat nga pag pang ha lit sa ma ‐
sang Sa ma reño sa por ma sang mi li ‐
ta ri sa syon ukon oku pa syon sa mga 
ko mu ni dad, pag ham let, pag pang-i ‐
pit, ili gal nga pag-a res to kag pag pa ‐
ma tay sa ma sang ma ngu ngu ma kag 
mi nor ya sang Northern, Eas tern kag 
Wes tern Sa mar.

Pi na ka ma la ut sa mga kri men 
nga ini ang pag pa tay sa du ha ka ba ‐
ta sa Ba ra ngay Roxas, Ca tu big, 
Northern Sa mar sang Peb re ro 8.

Na lis ta ang du ha ka in si den te 
sang pag pa tay sa apat ka mga ti gu ‐
lang kag may ba la ti an nga mga re ti ‐
ra dong kad re sang re bo lu syo nar yong 
hub lag. La kip di ri ang pag pa tay sang 
87th IB sa mag-a sa wa nga san day 
Rod ri go Mejica Lo rezo (Ka Akag) kag 

De lia Rosco Ro ta la no (Ka Me ma) sa 
gi na da yu nan ni la nga ba lay sa Ba ra ‐
ngay Ga lu tan, San Jo se de Buan, 
Wes tern Sa mar sang Agos to 7.

In di mag nu bo sa tat lo ka ser ye 
sang pag pa mom ba ha lin sa ere ang 
gin lun sar sang 8th ID sa amo nga 
pa na hon. Nag hu log sang anom ka 
bom ba sa isa ka ulum han sa Ba ra ‐
ngay Bay-ang, San Jor ge, Wes tern 
Sa mar sang Agos to 1 ga mit ang 
erop la no nga Su per Tuca no. An tes 
si ni, gin bom ba, gin kan yon kag gin-
istra ping man ang mga ko mu ni dad 
nga ara sa du lu nan sang San Jo se de 
Buan kag San Jor ge sang Hul yo 7.

Sa su lod sang wa lo ka bu lan nga 
ope ra syon, du ha ka kon sul tant sa 
ka li nu ngan sang Na tio nal De mocra ‐
tic Front of the Phi lip pi nes ang ili gal 

nga gin-a res to.
Lap na gon man ang oku pa syon 

mi li tar sa mga ko mu ni dad. In di lang 
pi la ka ka so sang pag ham let o pag ‐
kontrol sa hu lag sang po pu la syon. 
Gi na pung gan o gi nao ra san ang pag ‐
pa ngu ma kag mga eko no mi ko nga 
ak ti bi dad. Gi na li mi ta han ang ka da ‐
mu on sang bu gas kag pag ka on nga 
pwe de nga bak lon sang mga re si ‐
den te.

Sa atu bang sang gin pa ig ting nga 
ope ra syon mi li tar sang kaa way, pa ‐
da yon nga gi na sak dag sang BHB ang 
ma sa sa kaum han.

Na ka lun sar sang in di mag nu bo 
sa 20 tak ti kal nga open si ba ang mga 
yu nit sang BHB sa is la ha lin Peb re ro 
tub tob Agos to. In di mag nu bo sa 18 
ang ka da mu on sang na pa tay sa mga 
sul da do kag 27 ang na ra rong sa mga 
tak ti kal nga open si ba si ni. Gin su nog 
man sang isa ka yu nit sang BHB ang 
gin-a ban do nar nga kam po sang mga 
sul da do sa isa ka ba ra ngay.
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Gin pa ha yag si ni lang ni Fer di nand Marcos Jr sa isa ka in terbyu 
nga ma ta rung ku no ang pag dek la rar sang la yi mi li tar sang iya 

amay sang Septyembre 1972. Gin-a ko man sang anak sang dik ta dor 
nga may mga abu so sa taw ha nong ki na ma ta rung, pe ro ang mga 
amo ku no na ga ka ta bo “pa re ho sa anu man nga ge ra.” 

Gin-abswel to sang amo nga pa ‐
ha yag ni Marcos Jr ang mi li tar kag 
pu lis sa ma da mu-da mo nga abu so kag 
pag la pas sa taw ha nong ki na ma ta rung 
sa pa na hon sang la yi mi li tar. La baw 
di ri, lu yag ni Marcos Jr nga hi mu on 
nga nor mal o po li si ya ang mga pag ‐
pang-a bu so nga ini, pa re ho man nga 
gin ha ta gan-ra son ini sad to ni Du ter te.

Ang mga abu so nga ini mis mo 
ang in di gus to ma li wat sang mga 
ma ngu ngu ma nga nain terbyu sang 
mga re por ter sang Ang Ba yan. Bi san 
madugay nga pa na hon ang na ka li pas 
na, na ga du lot gi ha pon sa ila nga 
mga pa min sa ron ang mga ka kug mat 
nga na ga ka bit sa mga nga lan sang 
ba tal yon kag upi syal. In di tub tob 
san-o ma lim tan sang mga mag ka si ‐
mar yo ang gin-ag yan ni la nga ka pin ‐
tas sang mga ti na wo ni Marcos Sr.

Si Nay Lo re na ha lin sa Agu san 
del Nor te, 17 an yos ang edad sang 
ma bik ti ma sang mga sul da do. Su ‐
bong 56 ka tuig na si ya, pe ro maat ‐
hag sa iya ang pag ka ta wo sang mi li ‐
tar nga kon taw gon ni ya “mga tu ta 
ni Marcos.”

“Kon mag-im bes ti gar si la, in di 
ka ma ka sa bat sang maa yo ba ngud 
du ngan sa pa mang kot ang ku la ta 
sang pu sil. May ara nga na li mu tan 
na ang nga lan ba ngud sa pag ka ta ‐
ran ta,” say say  ni ya.

“Kon mag re ki sa si la sa amon nga 
mga ba ba ye, gi na hi kap ka mi sa dug ‐
han, sa ki na ta wo... Mga bas tos gid! 
In di na mon ma ham bal nga ‘in di, 
Sir...’ ba ngud ku la ta hon ka, dal hon 
ka sa ila de tatsment. Bu hi an ka pa 
ay han ni la?”

“Ku la ta sang pu sil” ang pag pa ‐
min tas nga ki na an dan nga gi na ag ‐
yan sang mga ma ngu ngu ma, nga 
wa la sang sa la kun di ang ma ka su ‐
ma lang sang sul da do sa uma. Amo 

ini ang gin-ag yan ni Ta ‐
tay Ro lan do sang kis-a 
gin-im bes ti ga si ya.

Mas gra be ang gin-
ag yan sang iya mga ka si ‐
mar yo. Ang kai ping ba lay 
ni ya tu man nga gin ba kol ba ngud 
lang nag sa bat nga “Ma du gay na ka ‐
mi di ri, wa la ka mi sang na ki ta nga 
re bel de.” Ang du ha ka ti gu lang nga 
kai ping ba lay ni ya gin pa tay pag ka ta ‐
pos nga du da han nga na ga su por ta 
sa BHB.

Na bu tang man si ya sa bi bi sang 
ka ma ta yon sang dak pon kag dal hon 
sa de tatsment ba ngud sa aku sa syon 
nga na ga su por ta si ya sa BHB. “Gin ‐
tortyur ako. Gin ku ha an na ako sang 
ga pos kag gin da la sa kut kot kon sa 
diin nau na ni la nga gin lu bong ang isa 
ka pa ma tan-on. Gin kul ba an gid ako 
nga iga su nod na.”

Ang ku man der sang de tatsment? 
“Si Sgt. Su ma yo,” wa la sang pang du ‐
ha du ha nga sa bat ni Ta tay Ro lan do. 
Kon si Nay Lo re na na man ang pa ‐
mang ku ton kon ano nga ba tal yon? 
“54th IB, pero mas mapintas pa ang 
29th IB subong,” maat hag nga sa bat 
ni ya. Ma ka ta lan dog ang ila mga ti na ‐
ga nga daw ka ha pon la mang ang mga 
hi ta bo.

Paa no ma ka lim tan ang bru ta li ‐
dad sang la yi mi li tar, kon ma ka li gad 
ang 50 tuig, amo gi ha pon nga bru ta ‐
li dad ang gi naa tu bang ni la su bong. 
“Tu man ka ga may lang sang pag ka ‐
tu hay sang mga sul da do sad to kag 
su bong,” si ling ni Ta tay Ro lan do. 
“Sad to, du ngan ang ku la ta kag pag-
im bes ti gar, an tes ang pag sal beyds. 
Su bong, ita ya anay ang ar ma layt 
an tes mang ku la ta.”

Gin pa ngi ba baw ni Marcos Sr kag 
gi na pa ngi ba baw su bong ni Marcos Jr 
ang kai si pan nga pa sis ta kag ka wad-on 

Lab-as nga han du ra wan sang mga ma ngu ngu ma 
sa ka kug mat sang la yi mi li tar

sang sa lab ton nga amo ang na ga ha tag 
li sen sya sa mga te ro ris ta sang es ta do 
nga ga mi ton sang tu man-ka pin tas ang 
ga hum kontra sa pu mu lu yo.

Tub tob su bong wa la sang hus ti ‐
sya nga naang kon san day Ta tay Ro ‐
lan do kag Nay Lo re na, amo man san ‐
day Tay Nar do kag Na nay Pa ning, 
nga na la kip sa in di mai sip nga bik ti ‐
ma sang ka kug mat sang la yi mi li tar. 
Mag ka pa re ho ang sa bat ni la. “Ka mi 
mga pob re nga ma ngu ngu ma la ‐
mang. Wa la ka mi sang na ta pos nga 
gra do. Ano ang pang ba yad na mon 
pa ra sa mga pa pe les nga gi na pa nga ‐
yo pa ra mag pa sa ka sang ka so?”

Si la nga gi ngu ba ang pag ka ta wo 
sang la yi mi li tar, na ga san dig sang 
ila pag la um sa ar ma dong pag hi ma ‐
kas. “Gi na tu lod sang mga abu so mi ‐
li tar nga mag pa sa kup ang pu mu lu yo 
sa ar ma dong pag ba to,” ham bal ni 
Nay Lo re na nga nag pa an dam nga 
ba si li wa ton ni Marcos Jr ang gin hi ‐
mo sang iya amay. Na ga ug yon di ri 
ang tin dog ni Tay Nar do, “ang sa bat 
sa mar ti al law,” ham bal ni ya, “mag-
ar mas na ang mga ta wo. Kon pa re ho 
na ki ta may ar mas (sa  mi li tar), in di 
na ki ta ma had lok.”

Pa ra na man kay Tay Ro lan do, 
“Im por tan te nga ma du la gi la yon 
ining si Ju ni or Marcos, ba ngud ba si 
sun don ni ya ang pag du ma la sang iya 
amay. Mas gra be pa ang anak... Ki na ‐
hang lan bu yu kon na ton ang pa ma tan-
on nga mag pa sa kup sa re bo lu syon, 
pa ra maun tat na ang pag pang tortyur 
sang mi li tar. Mag hi ma kas ki ta!”
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Pi la ka ad law an tes ang ika-50 ani ber sar yo 
sang la yi mi li tar ni Fer di nand Marcos Sr, 

wa la sang hu ya nga gin pa nga pi nan ni Fer di ‐
nand Jr ang mga kri men ba tuk sa pu mu lu yo 
sang iya amay nga dik ta dor. Gin si ling pa ni ya 
nga “nor mal la mang” ang mga pag pang-a bu ‐
so nga mi li tar ba ngud sa ka him ta ngan nga 
may ge ra sad to sa aton pung sod. 

Sa atu bang sang tu yo nga ilu ‐
bong sa li mot kag ka bu ti gan ang 
mga kri men sang dik ta dur yang 
Marcos, ob li ga do nga pa lab-a son 
na ton, ipa ha num dom kag ba lik-ba li ‐
kan ang ma ka ngi lid lis nga mga han ‐
du ra wan sang 14-tu ig nga pag gi na ‐
hum mi li tar ni Marcos Sr. Par ti ku lar 
sa mga pa ma tan-on, da pat maid-id 
nga tun-an ang aton ka say sa yan, 
sik wa yon ang pag pang ti ko, ipa ngi ‐
ba baw ang ka ma tuo ran kag mag ku ‐
ha sang mga lek syon.

Kaa ngut si ni, gin paggwa sang 
Ang Ba yan ang ser ye sang mga ar ti ‐
ku lo su bong nga tuig: “Pag ba lik-ta ‐
naw sa mga ma sa ker sa mga Mo ro 
sa pa na hon ng dik ta du rang US-
Marcos” (Ang Ba yan, Mar so 21), 
“Ma la la gim na alaa la ng mga pag ‐
ma sa ker ng dik ta du rang Marcos,” 
“Ma sa ker sa Sag-od” (Ab ril 12); 
“Ang Ma sa ker sa Tu lay ng Bacong 
River sa Cu la si” (Ab ril 13); “Ang 
Ma du gong Hu we bes sa Esca lan te 
City” (Ab ril 14); “I sang Ma du gong 
Ling go ng Hun yo sa Daet” (Hun yo 
25); “Ma sa ker sa San Rafael, Bu ‐
lacan: Ang mga Bu lak lak ng Inang 
Ba yan” (Hun yo 27); kag “Ang Ma sa ‐
ker sa Gui na ya ngan, Quezon” (Hun ‐
yo 28).

Pi la lang ini sa ma sob ra 900 ma ‐
sa ker sa bi log nga pung sod nga na ‐
lis ta sang mga re bo lu syo nar yong pa ‐
ha ya gan kag sang gin ban sa gan nga 
“mosqui to press” (ang mga pa ha ya ‐
gan kag dyor nal nga in di kontro la do 
sang mga kro ni ni Marcos).

Ma sa ker sa Ibajay River
Na ga hi mo sang ila hi li ku ton pro ‐

pa gan da kag pag-or ga ni sa sa Ba ra ‐

ngay Na li gu san, Ibajay, Ak lan ang 
se mi-li gal tim nan day Ed ward L. De la 
Fuen te sang Ab ril 12, 1984 sang sa ‐
la ka yon si la sang mga sul da do sang 
47th IB-PA. Na ka at ras ang tim nga 
naar ma san lang sang mga ma lip-ot 
nga pu sil. Sang ma ka ta buk sa Ibajay 
River sa du lu nan sang mga ba ra ngay 
Ag du ga yan kag Unat sa pa re ho nga 
ban wa, gin-am bus si la sang mga 
tro pa sang Phi lip pi ne Consta bu lary 
(PC) nga gin pa mu nu an ni Major 
Wilfre do Blanco.

Na pa tay sa am bus si Al yas 
Johnny sam tang na da kup nga bu hi 
san day De la Fuen te (Ka Pon so) kag 
An to nio Dio re Mija res, pe ro mga pi ‐
la son. Sa bay lo nga ha ta gan sang 
pau na nga pa na bang kag res pe tu hon 
bi lang mga “pri so ner of war” (POW), 
nag-a gi sang gra beng pag pa an tus 
san day De la Fuen te kag Mija res an ‐
tes si la pat yon. Su no sa mga na ka ‐
sak si nga ma ngu ngu ma, gi nga pos 
sang alambreng may tu nok (bar bed 
wi res) ang mga ka mot sang du ha ka 
bi hag, gin pa gu yod sa ka la baw ha lin 
sa pang pang sang Ibajay River pa ‐
du long sa kal sa da sang Unat nga 
may isa ka ki lo met ro ang ka la yu on. 
Gin ban sa gan ang ma sa ker nga ini bi ‐
lang “Blo ody Holy Thursday”. 

Iban pang mga ma sa ker
Gin pau la nan sang ba la ang ba lay 

sang pa mil ya Gu ma pon sang tri bong 
Su ba non sam tang si la na ga ka tu log 
sa Sit yo Gi ta son, Ba ra ngay Lam pa ‐
san, ban wa sang Tu de la sa Mi sa mis 
Occi den tal sang Agos to 24, 1981. 
Ang nang-istra ping amo ang mga 
ka ta pu sang pa ra mi li tar nga gi na ta ‐
wag nga Rock Christ, isa ka pa na ti ‐

nga gin-a res to.
Lap na gon man ang oku pa syon 

mi li tar sa mga ko mu ni dad. In di lang 
pi la ka ka so sang pag ham let o pag ‐
kontrol sa hu lag sang po pu la syon. 
Gi na pung gan o gi nao ra san ang pag ‐
pa ngu ma kag mga eko no mi ko nga 
ak ti bi dad. Gi na li mi ta han ang ka da ‐
mu on sang bu gas kag pag ka on nga 
pwe de nga bak lon sang mga re si ‐
den te.

Sa atu bang sang gin pa ig ting nga 
ope ra syon mi li tar sang kaa way, pa ‐
da yon nga gi na sak dag sang BHB ang 
ma sa sa kaum han.

Na ka lun sar sang in di mag nu bo 
sa 20 tak ti kal nga open si ba ang mga 
yu nit sang BHB sa is la ha lin Peb re ro 
tub tob Agos to. In di mag nu bo sa 18 
ang ka da mu on sang na pa tay sa mga 
sul da do kag 27 ang na ra rong sa mga 
tak ti kal nga open si ba si ni. Gin su nog 
man sang isa ka yu nit sang BHB ang 
gin-a ban do nar nga kam po sang mga 
sul da do sa isa ka ba ra ngay.

Suk ton ang mga kri men ni Marcos Sr
ba tuk sa pu mu lu yo 

kong gru po nga na ga ser bi man sa 
mi li tar. Sa 12 nga na ga ka tu log sad ‐
to sa ba lay, 10 ang na pa tay la kip 
ang isa ka lap sag.

Sa ban wa sang Ta lug tog, Nueva 
Ecija gin da kup sang mi li tar ang 5 ka 
ta wo nga may mga edad 20 an yos 
sang Ene ro 3, 1982 ban dang alas-
7:00 sang gab-i. Ma su nod nga ad ‐
law, na ki ta si la nga wa la na sang 
mga ka bu hi. Gin ban sa gan si la nga 
mga “ta ga su por ta sang ka hub la ‐
gang ko mu nis ta.”

Sa Zam boa nga del Sur sang 
Peb re ro 12, 1982, gin pa tay ang 12 
ka ta wo agud iti ma los ang pag ka pa ‐
tay sang isa ka li der sang Ila ga sa 
ka mot sang Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB). Ang mga kri mi nal mga ka ta ‐
pu sang no tor yus nga gru pong Ila ‐
ga, isa ka te ro ris tang kul to nga 
ban tog sa ka ni ba lis mo (pag ka on 
sang ta wo) kag na ga ser bi man bi ‐
lang mga Civi li an Ho me Defen se 
Forces. 

Sa Ba yog, Zam boa nga del Sur, 
sang Ma yo 25, 1982 nag hu log sang 
mga bom ba ang mga erop la no sang 
Phi lip pi ne Air Force sa Ba ra ngay Di ‐
ma li nao. Tat lo ang na pa tay kag wa ‐
lo pa ang na pi la san. Pag ti ma los ku ‐
no sang mi li tar ang pag pa mom ba sa 
ko mu ni dad ba ngud sa pag ka pa tay 
sang isa ka sul da do sa isa ka ina way 
sa mga Pu lang ha nga way sang BHB.

Sam tang sa Ba ra ngay Ma say ‐
mon, ban wa sang Hi nu na ngan, 
Sout hern Ley te wa lo ka ta wo ang 
gin ma sa ker sang mga tro pa sang 
357th PC Com pany sang Mar so 23, 
1982. Anum sa wa lo nga bik ti ma 
tat lo tub tob 18 tuig la mang ang 
edad.
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sang sa lab ton nga amo ang na ga ha tag 
li sen sya sa mga te ro ris ta sang es ta do 
nga ga mi ton sang tu man-ka pin tas ang 
ga hum kontra sa pu mu lu yo.

Tub tob su bong wa la sang hus ti ‐
sya nga naang kon san day Ta tay Ro ‐
lan do kag Nay Lo re na, amo man san ‐
day Tay Nar do kag Na nay Pa ning, 
nga na la kip sa in di mai sip nga bik ti ‐
ma sang ka kug mat sang la yi mi li tar. 
Mag ka pa re ho ang sa bat ni la. “Ka mi 
mga pob re nga ma ngu ngu ma la ‐
mang. Wa la ka mi sang na ta pos nga 
gra do. Ano ang pang ba yad na mon 
pa ra sa mga pa pe les nga gi na pa nga ‐
yo pa ra mag pa sa ka sang ka so?”

Si la nga gi ngu ba ang pag ka ta wo 
sang la yi mi li tar, na ga san dig sang 
ila pag la um sa ar ma dong pag hi ma ‐
kas. “Gi na tu lod sang mga abu so mi ‐
li tar nga mag pa sa kup ang pu mu lu yo 
sa ar ma dong pag ba to,” ham bal ni 
Nay Lo re na nga nag pa an dam nga 
ba si li wa ton ni Marcos Jr ang gin hi ‐
mo sang iya amay. Na ga ug yon di ri 
ang tin dog ni Tay Nar do, “ang sa bat 
sa mar ti al law,” ham bal ni ya, “mag-
ar mas na ang mga ta wo. Kon pa re ho 
na ki ta may ar mas (sa  mi li tar), in di 
na ki ta ma had lok.”

Pa ra na man kay Tay Ro lan do, 
“Im por tan te nga ma du la gi la yon 
ining si Ju ni or Marcos, ba ngud ba si 
sun don ni ya ang pag du ma la sang iya 
amay. Mas gra be pa ang anak... Ki na ‐
hang lan bu yu kon na ton ang pa ma tan-
on nga mag pa sa kup sa re bo lu syon, 
pa ra maun tat na ang pag pang tortyur 
sang mi li tar. Mag hi ma kas ki ta!”
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Pro tes ta ba tuk kay Marcos sa US. Pro ‐

tes ta ang gin suga law sang mga prog re si ‐

bong or ga ni sa syon nga Pi li pi no sa paga ‐

bot ni Pre si den te Fer di nand Marcos Jr sa 

US.  Nag ra li  si la  sa  New  Jer sey  kon  sa 

diin nag pa mu longpu long si Marcos sang 

Septyembre  18  kag  li wat  sa  New York 

sang Septyembre 19 kon sa diin na ki pag ‐

pu long  si ya  sa  mga  li der  sang  ibang 

pung sod. Ara sa US si Marcos pa ra mag ‐

tam bong  sa  UN  Ge ne ral As sembly  nga 

nagum pi sa Septyembre 20 tub tob 26.

LFS@45.  Gin dum dom  sang  Lea gue  of 

Fi li pi no Stu dents  ang  ika45  ani ber sar yo 

si ni sa isa ka pro tes ta sang Septyembre 11 

sa  atu bang  sang  em ba ha da  sang  US  sa 

May ni la.  Gin kun de nar  ni la  ang mga  ge ‐

rang  ag re syon sang US kag pag pa si la bot 

mi li tar  si ni  sa  mga  pung sod  nga  pa re ho 

sang  Pi li pi nas.  Gin pa ka ma la ut  man  ni la 

si Marcos Jr sa pag bu tang sa pung sod sa 

tu nga  sang  in terim per ya lis ta  nga  bang ‐

gia nay sang US kag Chi na.

In di ka mi sa Ge ned 1 kag 2. Nag pi ket 

sa  atu bang  sang  upi si na  sang  Na tio nal 

Com mis si on  on  In di ge no us  Peop les 

(NCIP)  sa Quezon City ang mga  tu man ‐

dok  nga  Is nag  ka du ngan  sang  pag pa kig ‐

da ya lo go ni la sa mga upi syal sang ahen ‐

sya sang Septyembre 14. Nagbya he pa si ‐

la  ha lin  Ka bu gao,  Apa yao  pa ra  ipa ki ta 

ang  ila  ma bas kog  nga  pag pa ma tuk  sa 

pro yek to nga Ge ned 2 sa Apa yaoA bu log 

River.  Ginpro tes ta han  sang  mga  Is nag 

ang pag rat sa da sang NCIP sa pagpro se so 

sang  free,  pri or and infor med con sent 
(FPIC) pa ra sa pro yek to.

Al yan sa kontra rek la ma syon sa Baco ‐
lod.  Ma sob ra  80  li derko mu ni dad  ha lin 

sa nag ka la in la in nga lu gar, upod ang mga 

ta wong  sim ba han  kag  ta ga sak dag  sang 

taw ha nong  ki na ma ta rung  ang  nag hi liu sa 

nga  ilun sar  ang  Ba na go Aga inst  Recla ‐

ma ti on  Move ment  sang  Septyembre  10 

sa Nuestra Seño ra de Salvacion Pa rish sa 

Ba ra ngay Ba na go, Baco lod City.

Pa gai gu on  sang  pla no  nga  rek la ma syon 

ang ma sob ra 6,000 pa ma lay nga na ga pu ‐

yo  sa bay bayda gat  sang Si bucao  sa Ba ‐

ra ngay  Ba na go  tub tob  Ba ra ngay  Pun ta 

Tay tay sa Baco lod City.

Mga open si ba sang BHB sa Sor so gon, Neg ros, Agu san
APAT KA AR MA DONG ak syon ang gin lun sar sang mga yu nit sang Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB) sa Neg ros, Sor so gon kag Agu san del Sur 
um pi sa Septyembre 5 tub tob 14.  

Na pa tay sa ope ra syon par ti sa no sang BHB-Sor so gon sang 
Septyembre 5 si Po lice Execu tive M/Sgt. Is ra el Re bo su ra sang Pi lar 
Mu nici pal Po lice Sta ti on sa Pu rok 2, Sit yo Cag du yong, Ba ra ngay Gi ‐
nab lan, Pi lar, Sor so gon. Ak ti bo si ya sa pag pa nik tik kag pagplas tar 
sang lam bat sang mga im por mer sang pu lis sa mga bar yo sa Pi lar. 

Sa Neg ros Occi den tal, gin pa luk pan sang BHB ang ma sob ra 30 sul ‐
da do sang 94th IB nga na ga pat rul ya sa Sit yo Da wa han, Ba ra ng ay 
Bue navis ta, Hi ma may lan City sang Septyembre 6. Nag ku yam pad sang 
da la gan ang mga sul da do da la ang ila mga kas wal ti. Isang pu lis ang 
na pa tay sa pag-is nayp sang BHB sa isa ka substa ti on sang pu lis sa Sit ‐
yo Par ki ngan, Ba ra ngay Tri ni dad, Gui hul ngan City, Neg ros Ori en tal 
sang Septyembre 10. Ma su nod nga ad law, na pa tay ang isa ka sul da do 
sang 62nd IB sa pag-is nayp sang mga Pu lang ha nga way sa tro pa si ni 
sa Sit yo Tu ko Ga may. Na ga kam po ma la pit sa si bil yan nga ko mu ni dad 
ang amo nga mga sul da do, ba gay nga la pas sa in ter na syu nal nga taw ‐
ha nong la yi. 

Sam tang sa Agu san del Sur, isa ang na pa tay kag tat lo ang pi la son 
sa am bus sang BHB ba tuk sa gin ti ngub nga tro pa sang 26th IB, 41st 
DRC kag Special Forces sa ma bu kid nga ba hin sang Ba ra ngay Mo re to ‐
la, San Luis sang Septyembre 14.

Mga hi mu-hi mo nga ka so, gin ba su ra 
“NOT GUILTY” o wa la sang sa la ang hus gar sang isa ka kor te sa Ga li ‐
mu yod, Ilocos Sur sa de si syon sang Septyembre 17 ba tuk sa li ma ka 
ka ba ba in han nga ta ga sak dag sa taw ha nong ki na ma ta rung. Gin pa sa ka 
sang 81st IB ang mga ka so nga na pas la wan nga pag pa tay sang Ene ro 
26, 2018 ba tuk kan day Sa rah Abel lon-A li kes, Sherry Mae So le dad, 
Joan ne Vil la nueva, Rachel Ma ria no kag Asia Isa bel la Gep te. Ang li ma 
gin da la hig sang 81st IB sa isa ka am bus sang Ba gong Huk bong Ba yan 
sang Hul yo 22, 2017 ba tuk sa na ga pat rul ya nga mga sul da do sa 
Salce do, Ilocos Sur.  

Gin-abswel to man sang Court of Ap pe als (CA) ang or ga ni sa dor 
sang ma mu mu gon nga si Maoj Ma ga sa ka so nga il le gal pos ses si on 
of fi re arms with live am mu ni ti ons. Sa de si syon sang Septyembre 
15, gin ba lis kad sang kor te ang nau na nga pag hus gar sang San Ma ‐
teo Re gio nal Tri al Court nga may sa la ang un yo nis ta. Ha lin Peb re ro 
2018, ili gal nga na ka de ti ner si Ma ga sa Met ro Ma ni la District Jail 4 
sa Ta gu ig City. Sa su bong, na gaa tu bang pa si ya sa ka so nga pag ‐
pa tay sa Ca bad ba ran, Agu san del Sur nga gin pa sa ka ba tuk sa iya 
sang AFP.

Pa ra sa Ka pa tid, gru po sang mga pa mil ya kag ab yan sang bi ‐
lang gong pu li ti kal, da pat ma tu lod sang de si syon nga ini sang CA 
ang ta nan nga mga kor te nga mag-a gi sa mas ma la wig kag mas 
maid-id nga pag re pa so sa mga ka so sang es ta do ba tuk sa mga gin ‐
ku long nga ak ti bis ta kag kri ti ko. Sa pag tan-aw sang gru po, tu man 
ka sig ni pi kan te ang bag-o nga de si syon ba ngud in di lang si ni gi na ‐
ba lis kad ang hus gar ba tuk sa isa ka ak ti bis ta kun di gin ha ta gan-
tum-ok man si ni ang na ga pa ngu na nga konsti tu syu nal nga pro tek ‐
syon ha lin sa ili gal nga pag ha lug hog kag pag kum pis ka.

kong gru po nga na ga ser bi man sa 
mi li tar. Sa 12 nga na ga ka tu log sad ‐
to sa ba lay, 10 ang na pa tay la kip 
ang isa ka lap sag.

Sa ban wa sang Ta lug tog, Nueva 
Ecija gin da kup sang mi li tar ang 5 ka 
ta wo nga may mga edad 20 an yos 
sang Ene ro 3, 1982 ban dang alas-
7:00 sang gab-i. Ma su nod nga ad ‐
law, na ki ta si la nga wa la na sang 
mga ka bu hi. Gin ban sa gan si la nga 
mga “ta ga su por ta sang ka hub la ‐
gang ko mu nis ta.”

Sa Zam boa nga del Sur sang 
Peb re ro 12, 1982, gin pa tay ang 12 
ka ta wo agud iti ma los ang pag ka pa ‐
tay sang isa ka li der sang Ila ga sa 
ka mot sang Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB). Ang mga kri mi nal mga ka ta ‐
pu sang no tor yus nga gru pong Ila ‐
ga, isa ka te ro ris tang kul to nga 
ban tog sa ka ni ba lis mo (pag ka on 
sang ta wo) kag na ga ser bi man bi ‐
lang mga Civi li an Ho me Defen se 
Forces. 

Sa Ba yog, Zam boa nga del Sur, 
sang Ma yo 25, 1982 nag hu log sang 
mga bom ba ang mga erop la no sang 
Phi lip pi ne Air Force sa Ba ra ngay Di ‐
ma li nao. Tat lo ang na pa tay kag wa ‐
lo pa ang na pi la san. Pag ti ma los ku ‐
no sang mi li tar ang pag pa mom ba sa 
ko mu ni dad ba ngud sa pag ka pa tay 
sang isa ka sul da do sa isa ka ina way 
sa mga Pu lang ha nga way sang BHB.

Sam tang sa Ba ra ngay Ma say ‐
mon, ban wa sang Hi nu na ngan, 
Sout hern Ley te wa lo ka ta wo ang 
gin ma sa ker sang mga tro pa sang 
357th PC Com pany sang Mar so 23, 
1982. Anum sa wa lo nga bik ti ma 
tat lo tub tob 18 tuig la mang ang 
edad.
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Ka la may, ahos kag bu gas: Bik ti ma sang neo li be ral nga im por ta syon 

Nagpro tes ta ang mga ma ngu ngu ma sang tu bo, ahos kag pa lay sa ka wad-
on sang su por ta ni Fer di nand Marcos Jr, pa re ho bi lang pre si den te sang 

pung sod kag sek re tar yo sang De partment of Ag ricul tu re (DA), sa lo kal nga 
pro duk syon sa ag ri kul tu ra. 

Sang Septyembre 13, gin re port 
sang gru po sang mga ka ba ba in han 
nga ma ngu ngu ma nga Ami han ang 
pag sad sad sa bak la nay sang pa lay 
pa kad to ₱13 kada kilo sa pi la ka ba ‐
hin sang pung sod su bong nga tig-a ‐
la ni. Sa atu bang ini sang na ga ha na 
nga pag sa ka sang pre syo sang bu gas 
sang ₱4-₱5 ka da ki lo sa Ok tub re. 
Su no sa gru po, da pat mag hu lag ang 
es ta do pa ra sal ba ron sa pag ka pu to 
ang mga ma ngu ngu ma paa gi sa pag ‐
ba kal sang lo kal nga pa lay sa kan ti ‐
dad nga ₱20 ka da ki lo.

Su no sa Ami han, da pat hi mu on 
nga pra yo ri dad sang es ta do ang 
pag pa us wag sang lo kal nga mga pa ‐
la yan, kag in di mag sa lig gid lang sa 
im por ta syon. Ha lin Ene ro tub tob 
Agos to su bong nga tuig, nag-im port 
ang Pi li pi nas sang 2.7 mil yong met ‐

ri ko to ne la da (MT) sang bu gas, mas 
ma ta as sang 64% kum pa rar sa gin-
im port si ni sa pa re ho nga pa na hon 
sang 2021. Gi na tantya nga ma ga lab-
ot sa 3.34 mil yong MT ang iga im port 
nga bu gas sang pung sod pa ra sa bi ‐
log nga 2022.

Gin pa ka ma la ut man sang mga 
ma ngu ngu ma ang de si syon ni Marcos 
nga mag-im port sang 150,000 MT  
nga ka la may sa Nob yembre. In di ini 
ki na hang lan, su no sa Ki lu sang Mag ‐
bu bu kid ng Pi li pi nas, la bi na nga pa ‐
su lod na sa pro duk syon ang mga lo ‐
kal nga ga li ngan. Su no man sa gru ‐
pong Ma si pag, ang pag-im port sang 
ka la may ma ga re sul ta sa pag bag sak 
sang lo kal nga pro duk syon sang 
6.8%. Gin pir ma han ni Marcos ang 
man du sang im por ta syon pag ka ta pos 
ang pa ki tang-tao si ni nga pag ba wi sa 

nau na nga man du sang Agos to nga 
nag ta la na sang pag-im port sang 
300,000 MT ka la may.

Sam tang, nagpro tes ta ang mga 
ma ngu ngu ma sa pag pang ba sol sa ila 
sang isa ka upi syal sang DA ba ngud 
sa nag tu haw nga “sob ra nga sup lay” 
sang ahos kag re pol yo sang una nga 
si ma na sang Septyembre. Ini pag ka ‐
ta pos mag-a pe la ang me yor sang Ba ‐
ta nes nga bak lon ang na ka is tak ni la 
nga lo kal nga ahos pa ra pun-an ang 
ka ku la ngan sa Met ro Ma ni la. Su no sa 
DA, ka sal-a nan sang mga ma ngu ‐
ngu ma nga in di ni la ma ba lig ya ang 
ila mga pro duk to ba ngud wa la ku no 
si ni gi na kun si de rar ang ka him ta ngan 
sang mer ka do. Sa da tos sang es ta do, 
4,817 MT lang ang lo kal nga pro duk ‐
syon sang ahos, sam tang 78,133 MT 
si ni gi na im port. Nag su god ang pag-
im port sang ahos sang de ka da 1990 
pa, pa na hon nga gin pir ma han sang 
reak syu nar yong es ta do ang neo li be ‐
ral nga po li si ya nga Ge ne ral Ag ree ‐
ment on Ta riffs and Tra de.

Ma ngu ngu ma, gin pa tay sa Neg ros Ori en tal 

Gin pa tay sang 62nd IB si Greg Can te la, ma ngu ngu ma kag re si den te sang Sit yo 
Man li bod, Ba ra ngay Tri ni dad, Gui hul ngan City, Neg ros Ori en tal, alas-5 sang 

aga sang Septyembre 7. Pi na kau li hi ini sa mga gin pa tay sa mi li ta ri sa do nga is la. 

Gin re port sang BHB-Neg ros ang 
bi na tal yon nga ope ra syon sang Ar ‐
med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) 
sa ka bu ki ran kag ko mu ni dad sang 
Neg ros Occi den tal. Sa mga ba ra ngay 
sang Ca lat rava kag To bo so sa Neg ros 
Occi den tal, isa ka ba tal yon sang 79th 
IB ang na ga lun sar sang na ka po kus 
nga ope ra syon um pi sa Agos to 26.

Sam tang, gi na tantya nga 200 
tro pa sang 94th IB kag SAF ang na ‐
ka kam po sa ka bu ki ran kag mga ba ra ‐
ngay sang Hi ma may lan City, Bi nal ba ‐
gan kag Isa be la ha lin Agos to 11.

Pag du kot kag ili gal nga de ten ‐
syon. Apat ka ad law nga gin ta go 
sang 4th ID sang AFP si Raquel Da ‐
hoy la San til la no, isa ka re bo lu syo nar ‐
yo nga na ga hu lag sa North Central 
Min da nao, an tes si ya gin tu haw kag 
ip ri sin tar nga “nag su ren der”. Gin da ‐

kup sang gin ti ngub nga pwer sa sang 
1st Special Forces Bat ta li on, Mi li tary 
In tel li gence Bat ta li on kag 51st IB si 
San til la no sang Septyembre 4 sa 
Bum ba ran, La nao del Sur. Nag ha lin 
si ya sa pag pat sek-ap sa gi na bat yag 
nga sa kit sa ta lud tod.

Ang pag du kot kag ili gal nga pag ‐
hu nong kay San til la no gin bu yag yag 
kag gin pa ka ma la ut sa social me dia. Ini 
ang nag tu lod sa 4th ID nga mag ba lay 
sang is tor ya nga pag su ren der pa ra 
ha ta gan ra son ang mga pag la pas ni la 
sa mga ki na ma ta rung sang bik ti ma. 
Na hil way si ya sang Septyembre 16.

Pag pang da has. Gin re port sang 
Ba yan-Git nang Lu son ang pag pa nik ‐
tik sang mga ele men to sang es ta do 
sa ila pang ka bi lu gan nga sek re tar yo 
nga si Au San tia go sang Septyembre 
17. Su no kay San tia go, nag pa ki la la 

ang mga pu lis nga ha lin sa DILG Re ‐
gi on 3 kag nag bi si ta sa ba lay sang 
iya anak sang Septyembre 16. An tes 
si ni, na ka ba ton si San tia go sang mga 
pa ma hug sa iya paa gi sa text.

Sang ad law man nga ini, gin pi lit 
sang mga pu lis ha lin sa PNP-Quezon 
City nga mag su ren der bi lang Pu lang 
ha nga way si Ari es So le dad, ka ta pu 
sang Pa ma la ka ya-Cavi te. 

Sa Bo hol, tat lo ka ak ti bis ta ang 
gin pa sa ka an sang hi mu-hi mo nga ka ‐
so. Sa re port sang HU MA BOL-KMP, 
gin ka su han sang ho mici de san day 
Joe mar Po gio, anay koor di ney tor 
sang or ga ni sa syon; Raquel Au ti da, 
anay koor di ney tor sang Gab rie la-Bo ‐
hol; kag ang execu tive di rector sang 
Wo men’s Deve lop ment Cen ter nga si 
Ma ria Ira Pa mat. Gi na da la hig ang 
tat lo sa na ta bo nga engkwentro sa 
tu nga sang mga ele men to sang 47th 
IB kag ha nga way sang ban wa sa Ba ‐
ra ngay Ba ya wa han, Sevil la, Bo hol 
sang Hun yo 26, 2020.



ANG BAYAN    Septyembre 21, 2022 9

Una bes nga nag-a gi sang pag ‐
pa mi gos ang Phi lip pi ne Revo lu ti on 
Web Central (PRWC) sang 2017 sang 
gin ka kas ang pa hi na si ni nga sad to 
may in di mag nu bo sa 10,000 ta ga su ‐
por ta. Ha lin sad to, anu man nga pag ‐
ti ngu ha sang PRWC nga mag bu tang 
sang mga pa ha yag o ar ti ku lo sa 
Face bo ok ma da sig nga gi na ka kas. Si ‐
ni lang, aw to ma ti ko nga gi na du mi li an 
bi san ma kig ba hin sang link sa web si ‐
te sang PKP, o in di ga ni mag-“post” 
sang bi san anu man nga im por ma syon 
ba hin sa re bo lu syo nar yong hub lag.

Ban dang Mar so, wa la man sang 
paan dam nga gin ka kas sang Goog le 
ang mga akawnt sang PRWC kag Bu ‐
ru sa Im por ma syon sang Par ti do Ko ‐
mu nis ta ng Pi li pi nas sa Gma il, You tu ‐
be kag Goog le Drive. Sang Hun yo, 
wa la man sang pau na nga abi so nga 
gin ka kas sang Twit ter ang akawnt 
sang PRWC nga may ma sob ra 15,000 
ta ga su por ta. Ka du ngan sang akawnt 
sang upi syal sa Im por ma syon sang 
Par ti do kag in di mag nu bo sa 15 iban 
pa. Na su lit ini si ning Agos to.

Tar get
Sa ta bon sang “com mu nity gui ‐

de li nes” o mga pag su lun dan pang ko ‐
mu ni dad ang mga ti kang nga ini 
sang Face bo ok, Twit ter, Goog le kag 
You tu be nga na ga ku ga sa ilig sang 
im por ma syon kag ka hil wa yan sa 
pag pa ha yag. Ma da mo sa mga post 
nga gi na bi lang nga na ga la pas sa ila 
ta lak san amo ang mga pa ha yag nga 
na ga bu yag yag sa mga kri men kag 
ano mal ya nga gi na da la hi gan sang 
AFP kag reak syu nar yong es ta do; 
mga bid yo o la ra wan nga na ga pa ki ta 
sang tu nay nga la rag way sang pag ‐
hi liu sa sang Ba gong Huk bong Ba yan 

(BHB) kag sang ma sa, kag 
sang mga hi li ku ton, prog ra ‐
ma kag naa gum nga ka da lag-
an sang re bo lu syo nar yong hub ‐
lag la bi na sa kaum han.

Ang mga post nga ini gi na ban sa ‐
gan nga “harmful con tent” (de li ka do 
ang kaun dan) ba ngud ku no na ga su ‐
long o na ga su por ta sa te ro ris mo o 
mga gru po kag in di bid wal nga gin ‐
mar ka han nga “te ro ris ta” sang US. Sa 
nga lan sang “transpa rency” kag “pag-
am lig” o “kontra-a bu so”, gi nai pit ang 
mga gru po o in di bid wal nga im bol ba do 
sa le hi ti mo nga ar ma dong pag ba to.

Lu was sa re bo lu syo nar yong 
hub lag sa Pi li pi nas, tar get man sang 
pag pang-i pit sang Face bo ok ang 
mga or ga ni sa syon o ka hub la gan nga 
na ga lun sar sang pung sod non nga 
ka hil wa yan, pa re ho sang Po pu lar 
Front for the Li be ra ti on of Pa les ti ne, 
Kur dis tan Wor kers Party, kag sa 
nag ka la in la in nga pung sod.

Si ning ka ron lang, gin-i pit sang 
Face bo ok ang mga akawnt sang mga 
Pa les ti no kag mga ta ga su por ta ni la 
ma ka li gad nga gin bu yag yag ni la ang 
mga pag la pas sa taw ha nong ki na ‐
ma ta rung sang Is ra el kag iban pang 
mga pag pang-a bu so si ni sang Ma yo 
2021. Sa pa na hon nga ini nag-a gi 
ang mga Pa les ti no sang ser ye sang 
pag-a ta ke kag pag pa mom ba sang 
mi li tar sang Is ra el. Gi la yon nga gi ‐
na pa nas ang mga post nga pa bor sa 
pag hi ma kas sang pu mu lu yo sang Pa ‐
les ti ne, pa re ho sang la ra wan nga 
may na ga ham bal nga “never conce ‐
de the ir rights” (in di isu ren der ang 
ila ki na ma ta rung), nga gi la yon gi na ‐
pa nas sang Instag ram, utod nga 
kum pan ya sang Face bo ok.

Sa pi hak nga ba hin, na bu yag yag 

Pa da yon nga gi naa tu bang sang mga re bo lu syo nar yong pwer sa 
ang pag pa mi gos kag pag pang-i pit sa ka hil wa yan sa pag pa ha yag 

kag im por ma syon sang mga mo no pol yong kum pan ya sa social me dia 
pa re ho sang Face bo ok, Goog le kag Twit ter. Amo man ang gi na ag yan 
sang nag ka la in la in nga gru pong re bo lu syo nar yo kag an ti-im per ya lis ta 
sa nag ka la in la in nga par te sang ka li bu tan, kag bi san mga in di bid wal o 
gru po nga na ga pa ha yag sang pag pa ma tuk sa mga po li si ya sang US. 

si ni lang nga ma yor ya sa mga gin ku ‐
ha sang Face bo ok nga insti tu syon 
pa ra mag mo ni tor sang mga post ba ‐
hin sa ge ra sa Uk rai ne di rek ta nga 
gi na pon do han sang gub yer no sang 
US, nga may da ku nga ba hin sa pag ‐
sul sol, pag da buk sa ge ra kag pag ba ‐
lig ya sang ar mas did to. Sang Peb re ‐
ro, gin ha lu gan sang Face bo ok ang 
pag su lun dan pa bor sa gru pong Azov 
Bat ta li on, isa ka pa sis ta kag neo-
Nazis ta nga gru po sa Uk rai ne, nga 
pa ngu na hon ka sang ka pan sang US 
sa proxy war si ni sa Uk rai ne.

Sin-o ang na ga ta la na
sang “hus to” nga im por ma syon?

Ang  ma tu od, ang “com mu nity 
gui de li nes” sang Face bo ok ar mas 
sang im per ya lis mong US pa ra pa hi pu ‐
son ang mga kri ti ko kag kontro lon ang 
ilig sang im por ma syon pa ra si gu ru hon 
nga ang ma ba ton lang di ri ang pa lap ‐
na gon. Ang na ga ta la na sang mga 
pag su lun dan nga ini amo ang Over ‐
sight Board sa ida lom sang Transpa ‐
rency Cen ter sang kum pan yang Me ta, 
na ga pa nag-i ya sang Face bo ok kag 
Instag ram. Agud ku no re sol ba hon 
ang ila prob le ma sa pe ke nga ba li ta 
kag di sim por ma syon, na kig bu li gay 
ang Me ta sa gru pong At lan tic Council, 
nga gi na bug-os sang mga ultra-Tuo 
nga mga upi syal sa Was hing ton kag 
Pen ta gon, mga ka pi ta lis ta sa ar mas, 
kag mga kor po ra syon nga transna ‐
syu nal nga ka so syo sang mga ti ra no 
sa mga pung sod Gulf Arab.

Hu got nga na ga sug pon ang gub ‐
Sundan sa pahina 10

Pag pa mi gos sa ka hil wa yan sa pag pa ha yag
kag im por ma syon sa social me dia 
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Te ro ris ta nga ban sag sang EU sa par ti do ko mu nis ta sa Kur dis tan,
gi na pa ka kas 

Isa ka in ter na syu nal nga kam pan ya ang gi na su long su bong pa ra ka ka son 
ang Kur dis tan Wor kers’ Party (PKK) sa lis ta han sang Eu ro pe an Uni on (EU) 

sang mga “te ro ris ta nga or ga ni sa syon”. Ang pa nin du gan nga ini ang unod 
sang isa ka pa ha yag nga pir ma do na sang ma sob ra 6,000 per so na li dad, nga 
nag hi liu sa nga ang amo nga ti kang san dig sa in te res sang ka li nu ngan, de mok ‐
ra sya kag taw ha nong ki na ma ta rung. Su por ta do sang In ter na tio nal Lea gue of 
Peop les’ Struggle ang in ter na syu nal nga kam pan ya nga ini. 

“Re ki si to pa ra sa ma pag ros nga 
de mok ra sya kag is ta bi li dad sa Tur key 
kag ka dam-an sang Middle East ang 
ma li nong nga so lu syon sa Kur dish 
Ques ti on,” su no sa gin pir ma han nga 
pa ha yag. “Maa gum lang sang Tur key 
kag sang ma la pad nga ko mu ni dad 
sang mga Kur dish ang ma li nong nga 
so lu syon paa gi sa ne go sa syon. Da pat 
iu pod ang ta nan nga par ti do, la kip 
ang PKK, sa ne go sa syon nga ini.” 
Sab lag sa da lan pa du long sa ka li nu ‐
ngan ang pag bi lang sa PKK nga isa ka 
te ro ris tang or ga ni sa syon, si ling si ni.

Tu man ka da mo nga prak ti kal kag 
li gal nga ka bang da nan pa ra ku ha on 

ang PKK sa amo nga lis ta han. Una ini 
nga gin ka big nga te ro ris ta sang 2002 
sa tu lod sang es ta do sang Tur key. 
Sang 2018, gin si ling sang Court of 
Jus tice, ang pi na ka ma ta as nga kor te 
sang EU, nga in di ma ka ta ru ngan ang 
pag bu tang di ri sa lis ta han sa tu nga 
sang 2014 kag 2017. Sang 2020, na ‐
pa ma tud-an man sa kor te sa Bel gi um 
nga in di ma ka big nga te ro ris ta nga 
or ga ni sa syon ang PKK ba ngud par ti ‐
do ini sang ge ra si bil amo ga ni sa kup 
ini sang mga la yi sang ge ra kag in di 
sang mga la yi pang kri mi nal.

“Sa ida lom sang glo bal war on 
ter ror, gi nga mit sang mga es ta do 

ang te ro ris tang de sig na syon bi lang 
hi nga ni ban sa pu li ti ka pa ra hi mu on 
nga in di le hi ti mo ang opo si syon kag 
tap na on ang mga pag ti ngu ha pa ra 
pa nga pi nan ang mga taw ha nong ki ‐
na ma ta rung kag ka hil wa yan,” su no 
sa pa ha yag. Gi nga mit ang de sig na ‐
syon pa ra tap na on ang ka hil wa yan 
sa pag pa ha yag kag idi ngot ang mga 
ka hil wa yan si bil sang mga Kurds.

Sa nag li gad nga mga tuig, na ngin 
instru men to ini sang re hi meng Er do gan 
pa ra ipi ton ang mga ka ri bal nga par ti ‐
do kag mas mid ya. Na ngin da lan ini pa ‐
ra ipa ku long ang mga li der sa pu li ti ka, 
myembro sa par la men to, na pi li nga 
mga upi syal kag kri ti ko nga gi na da la hig 
sa “te ro ris mo.” Gi nga mit ini nga ra son 
pa ra ilun sar ang isa ka bru tal nga ge ra 
ba tuk sa pu mu lu yo. Ba ngud sa de sig ‐
na syon, epek ti bo nga gi na ga mit ang 
Eu ro pe an Uni on agud ta bu nan ang 
mga ata ke sang mga re hi meng aw to ri ‐
tar yan, su no sa pa ha yag. 

CPI-Maoist, ma ga sau log sang ika-18 ani ber sar yo 

Nag pa na wa gan ang Ko mi te Sentral sang Com mu nist Party of In dia (CPI-Maoist) 
sa Peop le’s Li be ra ti on Gue ril la Army (PLGA), mga or ga no pang pu li ti ka sang pu ‐

mu lu yo kag ta nan nga re bo lu syo nar yong pu mu lu yo nga sau lu gon ang ika-18 ani ber sar ‐
yo sang Par ti do sa kaum han kag ka syu da ran ha lin Septyembre 21-27 su bong nga tuig. 

Ang CPI (Maoist) gin tu kod sang 
Septyembre 21, 2004 pag ka ta pos mag ‐
ti ngob ang Com mu nist Party of In dia 
(Marxist-Le ni nist) Peop le’s War at 
Maoist Com mu nist Centre of In dia.

Sa nag li gad nga tuig, si ge-si ge ang 
mga pag ti ngu ha sang Par ti do, PLGA kag 
sang Stra te gic kag  Tactical Uni ted 
Front pa ra ipa tu man ang mga ka tung ‐
da nan sa tu nga sang ma sing ki nga pa ‐
sis tang ata ke sang kaa way. La kip sa 
ma la ha lon nga naa gum ang re la ti bong 
pag-us wag sa mga pa tag sang pag pa lig-
on sang ideo lo hi ya, edu ka syon sa pu li ti ‐
ka, pag ha nas-mi li tar, pag pa la pad sang 
mga or ga no sa ga hum pang pu li ti ka kag 
pag lun sar sang mga pag hi ma kas sang 
ma sa. Na ga ti ngu ha ang mga or ga no 
pang pu li ti ka nga abu ton ang le bel-
distri to pa ra ip wes to ang mga bin hi sang 

al ter na ti bong mo de lo sang pag-us wag.
Pa re ho sa ibang ba hin sang ka li bu ‐

tan, gi na pa lap nag sang pa sis tang Hin ‐
dutvang gub yer no nga Mo di ang mga po ‐
li si ya sang glo ba li sa syon kag gin hi mo nga 
pa la sa lig sa ka pi ta lis tang sis te ma ang 
pung sod. Gin hi mo si ni nga ki na an dan ang 
pag pang-i pit sa de mok ra ti kong ki na ma ‐
ta rung sang pu mu lu yo. Sa atu bang si ni, 
han da ang mga gi na pi gos nga sa hi, sek ‐
tor kag pung sod non nga mi no ri ya nga 
ilun sar ang pag hi ma kas nga ma ka sa hi 
myentras nga na ga lun tad ang pag pa mi ‐
gos, pag pang-i pit kag diskri mi na syon.

Sa tu nga sang ta nan nga ini, hang ‐
kat sa Ko mi te Sentral sang Par ti do sa 
In dia nga paus wa gon ang pag hi ma kas 
nga ma ka sa hi kag mga pag hi ma kas ma ‐
sa kag mag su long sa da lan sang ma la ‐
wi gan nga ina way ban wa.

yer nong US kag Central In tel ‐
li gence Agency (CIA) sa Face ‐
bo ok. Ang mis mo na ga du ma la 
sa Transpa rency Cen ter amo si 
Aa ron Ber man, 15-tu ig nga 
be te ra no sang CIA. Ang mis ‐
infor ma ti on po licy ma na ger 
sang Face bo ok amo si Mi ke 
Bra dow daan nga upi syal sang 
USA ID nga im bol ba do sa pag ‐
sul sol sang ku de ta sa Cu ba, 
Nica ra gua kag Ve nezue la. 
Daan nga upi syal man sang mi ‐
li tar sang US ang na ga du ma la 
sa Trust and Safety Po licy.

Pag gu wa lang sang kum ‐
pan yang Me ta nga pa ra ini sa 
“de mok ra sya.” Sa ka ma tuo ran, 
ang na ga ba lay, na ga du ma la 
kag na ga pa tu man sang mga 
restrik syon sa nga lan sang ila 
com mu nity gui de li nes amo ang 
mga pwer sa nga ban tog sa 
pag tap na sa ki na ma ta rung 
sang pu mu lu yo sa im por ma syon 
kag pag pa ha yag.
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